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KẾ HOẠCH  

Tổ chức hoạt động hè 2019 và xây dựng cơ sở vật chất trường học  

Năm học 2019-2020 

 

Trong những năm qua, hoạt động hè và xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) 

trường học trong dịp hè đã được tổ chức tốt ở nhiều địa phương trong huyện, 

song còn một số nơi chưa quan tâm đúng mức, tổ chức hoạt động hè đạt hiệu 

quả chưa cao. Để hoạt động hè năm 2019 và việc xây dựng CSVC trường học 

trong dịp hè được thực hiện nền nếp và đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân huyện 

Lý Nhân triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2019 và xây dựng cơ sở vật 

chất trường học năm học 2019-2020 với nội dung cụ thể như sau: 

I/ Mục đích yêu cầu 

- Tổ chức tốt hoạt động hè nhằm tạo cho học sinh những ngày nghỉ hè vui 

tươi, bổ ích, an toàn và tăng cường sức khỏe nhằm làm cho quá trình quản lý, 

giáo dục được thường xuyên và liên tục, tạo sự phối hợp hiệu quả công tác giáo 

dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. 

- Tăng cường cơ sở vật chất trường học trong dịp hè chuẩn bị cho năm 

học mới 2019-2020, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia nhằm 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng, phục vụ 

có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương và góp phần thực 

hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch hoạt động hè, phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể của địa phương để tổ chức tốt hoạt động hè cho học sinh 

trong thời gian nghỉ hè; tham mưu với địa phương trong việc đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cảnh quan trường, lớp phục vụ 

khai giảng năm học mới. 

II/ Nội dung 

1. Hoạt động hè năm 2019 

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Trước khi kết thúc năm học, các trường phân công giáo viên phụ trách, 

theo dõi các hoạt động của học sinh theo địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền và thực 

hiện kế hoạch tổ chức giáo dục học sinh trong thời gian nghỉ hè ở thôn, xóm. 

- Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành; 

tham gia có hiệu quả các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương, tham gia 
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thông tin tuyên truyền sáp nhập thôn các đơn vị hành chính; vệ sinh môi trường, 

phòng chống dịch bệnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thăm hỏi, giúp đỡ 

gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam 

Anh hùng, đóng góp xây dựng quỹ “Vì trẻ thơ”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc 

tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, phòng chống các tệ nạn xã hội và lao động sản xuất 

giúp đỡ gia đình,... Các nhà trường tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, 

nhân viên tham gia các hoạt động tháng hành động vì trẻ em nhằm thu hút trẻ  

hoạt động trong môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, tích cực tham gia đóng 

góp xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em. 

b. Hoạt động hè cho học sinh 

- Các nhà trường phối kết hợp với Đoàn thanh niên xã, thị trấn bàn giao 

học sinh về thôn để tham gia sinh hoạt hè tại địa phương và tổ chức tiếp nhận học 

sinh đến trường khi hè kết thúc. Trong dịp nghỉ hè, học sinh sinh hoạt ở địa 

phương là chính, nhưng nhà trường có trách nhiệm duy trì liên lạc, phối hợp với 

các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh 

trong việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh, coi thời gian hoạt động hè như một 

học kỳ trong năm học, chủ động tham mưu phối hợp với địa phương và gia đình 

triển khai phiếu theo dõi hoạt động hè cho học sinh. Các trường phối kết hợp với 

các cơ sở Đoàn thanh niên ở địa phương làm tốt công tác sinh hoạt câu lạc bộ ở 

luỹ tre xanh; tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh trường lớp trước khi về nghỉ hè; 

hướng dẫn học sinh tích cực tham gia dọn vệ sinh ở thôn, tổ dân phố, tư vấn 

phòng tránh các dịch bệnh mùa hè, phòng tránh tai nạn thương tích,... Phòng 

GD&ĐT phối hợp với Huyện Đoàn triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công 

tác Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

- Các ban, ngành các địa phương và các nhà trường cần phối kết hợp chặt 

chẽ với gia đình trong việc quản lý học sinh, đặc biệt quan tâm ngăn ngừa những 

tác động xấu nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong hè. Tăng cường giáo dục 

học sinh về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, 

phòng tránh các tai nạn trong hè: đuối nước, điện giật, ngã khi leo trèo, tai nạn 

giao thông,... Phối hợp tổ chức các hoạt động được học sinh ưa thích như: 

TDTT, văn nghệ, tham quan, trại hè,... chú ý đảm bảo an toàn, lành mạnh, vui 

tươi, bổ ích và tiết kiệm tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh..  

- Địa phương có điều kiện tổ chức cho học sinh đi thăm quan các danh 

lam thắng cảnh, di tích lịch sử,... song cần đảm bảo ý nghĩa giáo dục và an toàn, 

tiết kiệm. 

- Tổ chức các hoạt động cụ thể, hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, 

“Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp 27/7 theo kế hoạch. 

- Địa phương có nghề truyền thống, tổ chức cho học sinh học nghề như: 

dệt, thêu, đan lát, mộc, tơ tằm, ...  

- Hướng dẫn học sinh tham gia hỗ trợ thu hoạch vụ chiêm và cấy mùa 

giúp gia đình, lao động phù hợp với lứa tuổi học sinh. 
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c. Ôn tập văn hoá 

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch 

phụ đạo học sinh yếu kém và hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè 

cho phù hợp (đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở các 

trường THCS trọng điểm, trường đặt cụm bồi dưỡng), tuy nhiên hình thức tự 

học, học nhóm vẫn là chính. Các trường hướng dẫn học sinh dành thời gian hợp 

lý ôn tập trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị vào năm học mới với hình thức: tự ôn, đôi 

bạn hoặc nhóm học tập, phụ đạo, bồi dưỡng tại trường theo quy định, nhà trường 

và giáo viên không tổ chức dạy thêm tràn lan. Các trường tổ chức dạy phụ đạo, 

bồi dưỡng theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc ban 

hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam và được UBND huyện cấp phép. Từ ngày 01/8/2019 các 

trường tổ chức ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh, quan tâm tới học sinh 

yếu kém phải kiểm tra lại và rèn luyện thêm trong hè, kết hợp với lao động vệ 

sinh trường lớp phù hợp. Cấp Tiểu học triển khai chương trình giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh. Các trường mầm non căn cứ nhu cầu của cha mẹ trẻ xây 

dựng kế hoạch, tổ chức trông giữ trẻ trong hè (tháng 6 và tháng 7/2019), thực 

hiện các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ 

khi đến nhóm, lớp. 

d. Ôn tập và thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9 

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GDĐT (có văn bản hướng dẫn riêng).  

2. Công tác tuyển sinh 

a. Yêu cầu 

- Huy động trên 41,5% trẻ trong độ tuổi ra nhà trẻ và 99% trẻ ra lớp mẫu 

giáo, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%; 100% số trẻ 6 tuổi ra lớp 1; 100% học sinh 

hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6. Đặc biệt quan tâm tuyển sinh vào 

các trường THCS Nam Cao, Bắc Lý, Nhân Hậu theo hình thức tuyển sinh phù 

hợp, đúng quy định.  

- Đảm bảo tuyển sinh đúng quy chế, hồ sơ tuyển sinh đủ theo quy định. 

b. Các công việc cụ thể   

- Tuyển sinh trẻ đến trường mầm non: Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GDĐT. 

- Tuyển sinh vào lớp 1: Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GDĐT 

- Tuyển sinh vào lớp 6: Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GDĐT. 

 (Giao Phòng GDĐT có Kế hoạch tuyển sinh và công văn hướng dẫn riêng) 

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên theo Quyết định 

số 691/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

3.  Xây dựng cơ sở vật chất trường học      

a. Tình hình CSVC hiện nay 
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- Thời gian vừa qua, các địa phương, nhất là từ khi triển khai thực hiện Đề 

án xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi 

đã tích cực đầu tư kinh phí xây dựng, tu sửa trường lớp, mua sắm thiết bị dạy 

học, nâng cấp trường cao tầng bằng nhiều nguồn vốn của địa phương, nhân dân 

đóng góp, ngân sách Nhà nước và các dự án tài trợ. 100% xã, thị trấn đã có 

trường cao tầng, 19 xã có cả 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn 

quốc gia; 04 xã, thị trấn còn trường chưa đạt chuẩn quốc gia là: Hoà Hậu, Nhân 

Hưng, Đức Lý, Vĩnh Trụ. Các xã có điều kiện tiếp tục xây thêm các trường cao 

tầng, các đơn nguyên cao tầng khác đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài, đáp 

ứng sự phát triển về số lượng cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. 

Tuy nhiên, thực trạng ở một số địa phương, phòng học còn nhà cấp 4, 

trường cao tầng làm lâu năm nay đang xuống cấp; các trường Tiểu học, THCS 

còn thiếu phòng học bộ môn, phòng thiết bị thí nghiệm, phòng thư viện, phòng 

chức năng,... Một số trường Mầm non còn nhiều khu lẻ, phân tán chưa triển khai 

thực hiện theo Đề án xã nông thôn mới và quy hoạch được phê duyệt, nhiều 

trường học chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   

b. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 

- Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong kế hoạch kiểm tra 

công nhận chuẩn lại sau 05 năm: Giao Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị hoàn 

thiện các nội dung theo 05 tiêu chuẩn quy định tại các văn bản hướng dẫn của 

Bộ GDĐT, Sở GDĐT thuộc mỗi cấp học; các nhà trường cần chủ động tham 

mưu với lãnh đạo các địa phương để tiếp tục bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất, 

bàn ghế, trang thiết bị phục vụ dạy và học, cảnh quan môi trường sư phạm, đáp 

ứng tốt nhất các nội dung yêu cầu trong quá trình kiểm tra công nhận lại. 

- Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc các xã, thị trấn 

trong kế hoạch kiểm tra, công nhận mới trường chuẩn quốc gia cần làm tốt công 

tác tham mưu địa phương, các cấp, các ngành để tăng cường cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ dạy và học, cụ thể là: 

+ Xã Nhân Đạo, Nhân Hưng (theo hướng sáp nhập 02 xã): Đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thiện đơn nguyên, lắp đặt thiết bị phòng học bộ môn, một số phòng 

chức năng, cảnh quan sư phạm điểm trường khu Nhân Hưng; xây mới khu vực 

bếp ăn trường Mầm non, lán xe giáo viên, tường rào phía trước, phòng học và 

phòng chức năng tại điểm trường Mầm non Nhân Hưng, xây 04 phòng học điểm 

trường Mầm non Nhân Đạo. 

+ Xã Đức Lý: Tăng cường cơ sở vật chất, xây mới phòng học, phòng chức 

năng, cảnh quan sư phạm trường Mầm non. 

+ Xã Hòa Hậu: Quy hoạch tổng thể khuôn viên và diện tích của trường 

Mầm non; mở rộng diện tích và xây dựng đơn nguyên mới khu Nhân Hòa để 

trước mắt đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn. Hướng lâu dài, đề nghị xây mới đơn 

nguyên phòng học, phòng chức năng khu trung tâm miền Nhân Hậu và dồn điểm 
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trường gần đó (diện tích 795 m
2
) chuyển về khu trung tâm; củng cố, mở rộng 

điểm trường khu xóm 3 miền Nhân Hậu (khi hoàn thành Nhân Hậu có 02 điểm 

trường, Nhân Hòa có 01 điểm trường). Giao phòng GDĐT tư vấn, hỗ trợ trường 

MN Tư thục Hiệp Hòa từng bước đáp ứng các điều kiện trường MN đạt chuẩn 

quốc gia vào năm 2020. Thực hiện việc sáp nhập trường THCS Nhân Hậu với 

trường THCS Nhân Hòa thành trường THCS xã Hòa Hậu theo lộ trình. 

+ Thị trấn Vĩnh Trụ: Quy hoạch, xây dựng đề án phát triển trường THCS 

thị trấn trên cơ sở sáp nhập với trường THCS Đồng Lý nhưng vẫn đáp ứng các 

tiêu chuẩn trường THCS đạt chuẩn quốc gia. 

c) Một số nhiệm vụ khác 

- Các trường tiến hành kiểm kê tài sản, thiết bị dạy học và có kế hoạch bảo 

quản chu đáo, an toàn trong dịp nghỉ hè. Đặc biệt những năm gần đây, trang thiết 

bị, đồ dùng dạy học đầu tư cho các trường là rất lớn: thiết bị các phòng bộ môn, 

thiết bị dạy Tiếng Anh, ti vi, đài, máy in, máy vi tính,... yêu cầu các trường xây 

dựng kế hoạch bảo vệ CSVC, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với bảo 

vệ trực trường thường xuyên trong hè. Các trường nộp kế hoạch bảo vệ CSVC, 

phòng chống lụt bão và phân công trực trường hè 2019 về UBND xã, thị trấn và 

Phòng GDĐT trước ngày 10/6/2019 (chuyên viên phụ trách cấp học nhận). 

- Từng địa phương cần thực hiện việc tu sửa, xây dựng CSVC, tăng cường 

trang thiết bị trường học, đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế an toàn cho học sinh 

và giảng dạy của giáo viên trước khai giảng năm học mới. Một số địa phương 

cần có các biện pháp tích cực, tháo gỡ khó khăn, tăng cường CSVC, xây dựng 

thêm phòng học, phòng chức năng đặc biệt là phòng học bộ môn, phòng thiết bị, 

thí nghiệm, công trình vệ sinh, nước sạch, đảm bảo cảnh quan trường lớp xanh - 

sạch - đẹp theo tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Khắc 

phục tình trạng CSVC không đảm bảo an toàn trong hè và suốt năm học, nhất là 

mùa mưa bão. Đồng thời lãnh đạo địa phương và nhà trường chịu trách nhịêm 

trước UBND huyện nếu để xảy ra mất an toàn trường học. Trong quá trình xây 

dựng, tu sửa trường lớp đảm bảo tuyệt đối an toàn; đáp ứng yêu cầu dạy và học 

cho năm học mới 2019-2020. Các đơn nguyên đang thi công xây dựng cần đẩy 

nhanh tiến độ để đạt tiêu chuẩn trường chuẩn và kịp đưa vào sử dụng trong năm 

học mới với tinh thần xây đến đâu đạt chuẩn đến đó. 

- Đặc biệt quan tâm cơ sở vật chất các trường mầm non, đảm bảo yêu cầu 

đủ phòng học, phòng chức năng, khu vui chơi, phát triển thể chất, khu trung tâm 

khang trang, sạch đẹp, xây dựng theo quy hoạch xã nông thôn mới giảm bớt các 

khu lẻ, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, 

đáp ứng tốt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. 

- Các trường Tiểu học, THCS cần sớm có kế hoạch trình với UBND xã, thị 

trấn đầu tư xây dựng thư viện, phòng thiết bị, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh,…. 

Phấn đấu trong năm học 2019-2020: mỗi cấp Tiểu học, THCS có thêm 2-3 trường 

có thư viện được công nhận đạt thư viện tiên tiến và xuất sắc. 100% các trường 

TH, THCS sử dụng hiệu quả phòng học tiếng, phòng học bộ môn để từng bước 
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đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ 

năng nâng cao chất lượng dạy và học. 

- Phòng GDĐT tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS trong kế hoạch theo những tiêu chuẩn về trường chuẩn 

quốc gia, đề xuất với UBND huyện về giải pháp tháo gỡ khó khăn. UBND 

huyện giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hoạt động hè, việc bảo 

quản CSVC, công tác phòng chống lụt bão, tuyển sinh, ôn tập hè, tựu trường và 

tiến độ tu sửa, xây dựng CSVC của các trường MN, TH, THCS trong huyện. 

III/ Tổ chức thực hiện 

- Phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các trường xây 

dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động hè cho học sinh phù hợp với tình hình và điều 

kiện cụ thể của từng địa phương; xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ, chính trị cho cán bộ giáo viên trong dịp hè.  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khảo sát thực tế tình trạng cơ sở vật 

chất các trường học của địa phương để xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng 

cấp CSVC trong dịp hè 2019; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra 

các trường thực hiện nghiêm túc việc phòng chống thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, 

thất thoát,...; chỉ đạo cán bộ VHTT phối kết hợp với Đoàn thanh niên và các nhà 

trường tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể thao,... và quản lý tốt học 

sinh ở nơi cư trú.  

- Phòng Văn hoá - Thông tin tích cực mở các lớp năng khiếu nhạc, hoạ, 

thể thao như: võ, điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bơi lội, ... để học sinh có điều 

kiện tham gia tập luyện. 

- Phòng LĐ-TB&XH tổ chức tốt “Tháng hành động vì trẻ em”, phối kết 

hợp với các cấp, các ngành quản lý tốt học sinh, phòng chống tai nạn thương 

tích, đuối nước, hạn chế số trẻ em lang thang bỏ quê đi ra các thành phố; quan 

tâm tới học sinh gia đình chính sách, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, học sinh có năng khiếu.  

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền các 

xã, thị trấn, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, các trường học trên địa bàn 

huyện tập trung chỉ đạo và phối hợp có hiệu quả nội dung hoạt động hè 2019 và 

xây dựng CSVC cho năm học 2019-2020./. 
 

Nơi nhận:                      
- Sở GDĐT Hà Nam;       (để b/c ) 

- Thường trực Huyện ủy;                                                            
- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                                  

- Các phòng, ban  có liên quan; (p/hợp) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng GDĐT;                    (thực hiện)                 

- Trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT, GDĐT.               

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

   Trịnh Thế Mạnh 
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